
 

 

Številka: 040-0001/2017 
Datum: 26.7.2017 
 
 
Občina Mokronog-Trebelno, na podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji 
(Uradni list RS, št. 41/07, 103/07 – ZPolS-D, 11/11, 28/11 – odl. US in 98/13)  in 10. člena Odloka 
o plakatiranju in oglaševanju v Občini Mokronog-Trebelno (Uradni list RS, št. 91/2013), objavlja  
 
 

S K L E P 

o določitvi plakatnih mest za brezplačno nameščanje plakatov 
in pogoje za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest 

za namen 
Izvedbe zakonodajnega referenduma o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim 

tirom železniške proge Divača - Koper (OdZIUGDT) 
 

 
1. člen 

 
Plakatna mesta na območju Občine Mokronog-Trebelno, kjer je organizatorjem volilne kampanje, 
v času volilne kampanje, dovoljeno brezplačno lepljenje in nameščanje plakatov z volilno 
propagandnimi sporočili, so: 
- eno plakatno mesto pred Upravno-kulturnim središčem na naslovu Pod Gradom 2 ter  
- eno plakatno mesto pred Večnamenskim domom na Trebelnem na naslovu Trebelno 19. 
 
Organizator si sam zagotovi plakatni pano, ki pa ne sme presegati mere 70 cm x 100 cm in tudi 
dimenzija plakata ne sme presegati te mere. 
 

2. člen 
 

Občina Mokronog-Trebelno zagotavlja vsem organizatorjem enakopravni položaj, s tem, da 
vsakemu organizatorju dovoljuje prostor za en plakat na plakatnem mestu določenem v 1. členu 
tega sklepa. 

3. člen 
 

Plakatiranje zunaj plakatnih mest, določenih v 1. členu tega sklepa, je dovoljeno s soglasjem 
lastnika oz. upravljavca reklamnih tabel, drugih objektov ali zemljišč. Organizator volilne 
kampanje mora v tem primeru pridobiti dovoljenja pristojnega upravnega organa. 
 

4. člen 
 

Za pridobitev soglasja za postavitev plakatov in drugih oglaševalskih vsebin na dodatnih plakatnih 
mestih v lasti Občine Mokronog-Trebelno, vložijo organizatorji vlogo s seznamom mest, kjer želijo 
plakatirati, v tajništvo Občine Mokronog-Trebelno, Pod Gradom 2, 8230 Mokronog, z oznako 
»Plakatna mesta – referendum drugi železniški tir Divača - Koper« in sicer do petka, 22. 
septembra 2017. 
 
Višina občinske takse se bo zaračunala na podlagi Odloka o občinskih taksah v Občini Mokronog-
Trebelno (Uradni list RS, št. 57/2013 in 91/2013). 

5. člen 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-2221
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-5133
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-0448
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-1309
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3490


 

 
Brezplačno plakatiranje iz prvega člena tega sklepa je dovoljeno le ob predhodnem pisnem 
soglasju pristojnega občinskega organa in sicer za čas sedmih dni. 
 

6. člen 
 

Vloga za pridobitev soglasja za brezplačno plakatiranje, ki jo lahko vložijo organizatorji 
referendumske kampanje najkasneje do 22. septembra 2017 na naslov: Občina Mokronog-
Trebelno, Pod Gradom 2, 8230 Mokronog, ali poslana na elektronsko pošto 
obcina@mokronog-trebelno.si s pripisom »Plakatna mesta – referendum drugi železniški tir 
Divača - Koper«, mora vsebovati naslednje podatke: 

- naziv organizatorja referendumske kampanje, 
- popolni naslov organizatorja referendumske kampanje skupaj z elektronskim naslovom, 
- popolne podatke odgovorne osebe organizatorja. 

 
7. člen 

 
Plakate na plakatna mesta namešča izvajalec plakatiranja, pri čemer mora pridobiti soglasje, v 
katerem so opredeljeni pogoji za izvajanje plakatiranja. 
 
Preleplanje ali uničevanje plakatov drugih organizatorjev volilne kampanje je prepovedano. Prav 
tako je v času volilnega molka prepovedano lepiti ali nameščati nove plakate. 
 

8. člen 
 

Organizatorji volilne kampanje morajo najkasneje v 15 dneh po dnevu glasovanja odstraniti vse 
svoje plakate in druge oglaševalske vsebine z vseh plakatnih mest. Nespoštovanje tega določila 
pomeni prekršek, ki se kaznuje z globo na podlagi 33. člena Zakona o volilni in referendumski 
kampanji.   

9. člen 
 

Plakate, ki bodo nameščeni v nasprotju z določili Zakona o volilni kampanji oziroma z določili 
odloka bo pristojni inšpektor, v skladu s 15. členom odloka odredil izvajalcu plakatiranja 
odstranitev nameščenega plakata na njegove stroške oziroma drugi osebi, ki je pooblaščena za 
urejanje javnih plakatnih mest s strani občine. 
 
 
 
 

 Anton MAVER 
Župan 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vročiti: 
1. Oglasna deska Občine Mokronog-Trebelno 
2. Spletna stran Občine Mokronog-Trebelno (www.mokronog-trebelno.si) 
3. Zbirka dokumentarnega gradiva. 

mailto:obcina@mokronog-trebelno.si
http://www.mokronog-trebelno.si/

